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1 Inleiding module trends 

Organisaties, merken, producten en diensten moeten continue innoveren om te 

kunnen overleven. Oftewel slim inspelen  op veranderingen in gedrag en behoeftes 

van hun consumenten met nieuwe producten en diensten. Hiervoor wordt eerst 

trendonderzoek gedaan.  

 

Trends worden zichtbaar door te kijken naar grote maatschappelijke 

ontwikkelingen, maar ook door te kijken naar de persoonlijke keuzes van mensen:  

wat kopen we, eten we, werken we vanuit huis of kantoor?  

 

Een trendexpert zorgt dat hij/zij alles ziet, hoort en leest. Hij stelt zich bij alles altijd 

vragen; waarom, hoe komt dat, wat zegt dat, voor wie geldt dit en wat zou dat 

kunnen betekenen voor ontwikkelingen in de toekomst (voor wie en wat)? 

 

Een marketingcommunicatiemanager is alert op trends en weet ze te vertalen naar 

mogelijkheden voor producten, diensten en communicatiemiddelen. 

 

In de module Trends CA10 onderzoek je in een project team bestaande trends en 

vertaal je deze naar mogelijkheden voor een nieuwe product of dienst ten behoeve 

van een specifieke doelgroep in 2015. 

 

’Trendwatchen is niet de kunst van het voorspellen, maar de kunst van het 

voorstellen’’ (H.Roothart, trendexpert) 

1.1 Internationale week en coolhunten 

De eerste week vindt een speciaal internationaal lesprogramma over trends plaats. 

Twintig studenten en vier docenten van onze Noorse zusteropleiding, nemen met 

jullie samen deel aan dit programma.  Elk team krijgt een coolhunt-opdracht in 

Amsterdam.  

Coolhunten is het zoeken en spotten van coole, inspirerende, vernieuwende zaken 

die toekomstig groeipotentieel hebben binnen een doelgroep. Het thema voor de 

coolhunt in de internationale week is ´experience economy´ In het eerste college 

krijg je toelichting. Tijdens de opdracht werk je samen  met een aantal Noorse 

studenten. Hierdoor doe je ervaring op met internationale samenwerking en leer je 

over elkaars verschillende culturele achtergronden.  
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2 Opbouw van de module 

 

 In de  module Trends CA10 bedenk je met je project team een product of dienst 

dat aansluit bij een doelgroep in 2015.  Dat staat los van de internationale week. 

Dit ga je doen: 

 Je onderzoekt een specifieke doelgroep (gedrag, wensen, behoeftes).  

 Je onderzoekt een trend(s). 

 Je onderzoekt trendfactoren die van invloed zijn op het gedrag, wensen en 

behoeftes van de doelgroep. 

 Je doet zowel primair onderzoek als deskresearch.   

 Je vertaalt trendinformatie naar een concreet product of dienst 

 

Je oefent naast het project met  theorie over de werking en bruikbaarheid van 

trends. Hierdoor krijg je inzicht in hoe je trendinformatie kunt begrijpen en vertalen. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

 het verschil tussen trends en trendfactoren 

 hoe ontwikkelingen in trendfactoren gedrag en behoefte van de doelgroep 

veranderen 

 mega-, maxi- en microtrends 

 trendpiramides begrijpen en toe passen 

 de levensloop van trends 

  originals, setters en volgers 

 verschil tussen hypes, rages en trends 

 zelf  trendinformatie te vertalen naar een concreet product of dienst  

 

 

De module kent drie verschillende werkvormen; hoorcolleges, instructiecolleges en 

tutoraten: 

 

Tutoraten 

Tijdens de tutoraten vinden procesbesprekingen plaats, en zijn er actieve 

werkvormen. De werkvormen hebben tot doel te verdiepen op je onderwerp.  

Tijdens je  eerste tutorraat bespreek je trends die je tijdens je stage onderzocht en 

kijkt of de stage-interviews bruikbare informatie opleveren voor je inzicht in trends 

of voor het project. Bekijk ook de blogs van voorgaande jaren (zie bestand ‘eerdere 

blogs’ op modulepagina: https://intra.mim.hva.nl/mod/rmc/c910/ 

https://intra.mim.hva.nl/mod/rmc/c910/
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NB: je onderzoeksvoorstel moet af zijn voor het eerste tutoraat. Je levert het in, 1 

dag van te voren, in het postvakje van je tutor. Het heeft geen zin om naar een 

tutoraat te komen zonder onderzoeksvoorstel. 

 

Instructiecolleges 

Tijdens alle colleges wordt een verplicht referaat gehouden door een team over de 

opgegeven vakliteratuur.  Daarnaast vinden actieve werkvormen plaats waarbij je 

opgedane theoretische kennis oefent en vertaalt naar je eigen doelgroep of 

product. 

 

Hoorcolleges 

Hoorcolleges dienen als inspiratie en verdieping. In hoorcolleges worden 

voorbeelden behandeld m.b.t. mega- en consumertrends, lifestyle types en 

trendimplicaties. Zij worden gegeven door trendexpert Vincent Albers, docent en 

eigenaar www.scienceofthetime.com. 

 

In grote lijnen ziet het project er van A tot Z  als volgt uit:  
 

 elk projectteam is een trendonderzoeksteam;  

 elk projectteam onderhoudt een onderzoeksblog 

 je doet onderzoek naar je doelgroep  

 je doet onderzoek naar trendbouwstenen (-factoren) en trends 

 je doet onderzoek naar kansen en bedreigingen 

 je verzint n.a.v. onderzoeksresultaten een product dat aansluit bij de trend 

en doelgroep 

 je doet inzicht op over de werking en bruikbaarheid van trendanalyse 

 je team geeft 1 keer een referaat in de klas over opgegeven literatuur en 

houdt  daarbij 2 oefeningen met de klas  

 je doorloopt met je groep het hele proces van onderzoek tot en met 

presentatie; 

 je project team wordt beoordeeld op je team-referaat, je team-blog, en de 

team-eindpresentatie;  

 Aan het eind vindt er een peerassesment plaats; 

 

Let op: Er zijn door jullie SLB’ er nieuwe projectgroepen gemaakt. Iedere klas is 

opgedeeld in 4 teams: a, b, c, d. Zie intranet voor nieuwe indeling! 
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2.1 Onderwerpen en doelgroepen Trends CA10 

Elk team krijgt een onderwerp en doelgroep toegewezen.  

Binnen aangegeven onderwerp en doelgroep gaat je team onderzoek doen. 

Onderwerp en doelgroep kader jezelf nader af n.a.v. je eerste onderzoek en 

interesse. Toelichting en tips  lees je in de bijlage 

CA10 Trends              

Onderwerpen    Teams 
 

    

  201 202 203 204 205 206 

                                                     doelgroep   <50 <50 >50 >50 <50 >50 

1.      Mobiliteit a   a   c   

2.      Vriendschappen b   b   d   

3.      Rituals c   c     d 

4.      Woninginrichting/of   architectuur d    d a     

5.      Gezondheid   a   b 
 

a 

6.      Fashion   b   c  a   

7.      Eten en drinken   c   d   b 

8.      Speelgoed    d     b c 

Tabel  1 Indeling teams naar onderwerp. Legenda: < = jonger dan, > = ouder dan 
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2.2 Trendonderzoek en -implicatie methode 

 

De  volgende 10 stappen  zijn een beproefde methode en gebruik je als leidraad: 

1. Observeren (zien, kijken, luisteren, lezen) 

2. Verzamelen informatie fase 1. Wat leeft er onder de doelgroep, welke 

ontwikkelingen m.b.t. onderwerp (secundair onderzoek) 

3. Focus bepalen (doelgroep en/of onderwerp) 

4. Verzamelen en selecteren van informatie fase 2 (primair en secundair 

onderzoek; wat leeft er onder de doelgroep, trends binnen het onderwerp) 

5. Analyseren 

6. Kansen en bedreigingen onderzoeken (invloed op doelgroep door 

ontwikkelingen binnen bepaalde trendfactoren) 

7. Fantaseren over mogelijkheden (welke invloed gaat dit hebben, welke 

oplossingen zijn mogelijk, welke producten of diensten?) 

8. Toetsen, bewijs zoeken; zijn er al voorbeelden in de maatschappij? 

(oftewel, is hier sprake van/begint hier een trend?) 

9. Concluderen. 

10. Product/dienst implementeren 

 

 

NB. elk projectteam heeft een eigen onderzoeksdoelgroep en onderwerp. Je vormt 

eigenlijk een trendexpertbureau. Tijdens de colleges zal dit allemaal worden 

verduidelijkt. 
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3 Module CA10 in schema 

Week Onderwerp Studietaken  

ter voorbereiding op het college  

Bijzonderheden 

Week 4.1  

(15) 

 

 

 

 

 

Week 4.1 

(15) 

 

Internationale 

Trendlessen  

 

 

 

 

 

Hoorcollege 

aftrap 

periode 2.4  

 Lezen modulehandleiding 

 Bekend zijn met teamleden 

 

Het internationaal trendprogramma 

begint op maandag (verplicht). Zie 

modulepagina voor de laatste 

informatie 

https://intra.mim.hva.nl/mod/rmc/cA1

0/ 

 

Op vrijdag deze week vindt de 

officiële aftrap van Trends, CA10 

plaats (verplicht)  

Blog aanmaken met team (via 

wordpress of tumblr) 

Coolhunt internationale week op 

blog zetten 

Url  maandag 18 april naar docent 

en tutor mailen 

Teams A bereiden referaat 

volgende week voor!  Zie daarvoor 

mail module coördinator 

Week 4.2 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiecollege 1 

 

Moodboard  doelgroep 

2015 

Theorie Trendfactoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oriëntatie 

doelgroep/onderwerp  

 Oriëntatie primair 

onderzoek en 

deskresearch 

 Lezen p.  9- t/m 24 uit Van 

Trends naar Brands van H. 

Roothart  en 2.3.1. t/m 

2.4.1. uit Trends van F. 

Maenhoudt. 

 Referaat door team  A! 

Let op, deze week loopt op 

volgende bladzijde door! 

 Zelf stapel tijdschriften 

meenemen die relevant zijn 

voor je doelgroep. Zonder 

tijdschrift niet welkom. 

 Schaar en lijmstift mee  

 Prints 1ste internetresearch 

mee m.b.t. doelgroep, 

onderwerp en trendfactor 

 Individueel 1 vraag 

voorbereiden m.b.t. 

leeshuiswerk stof voor team  

 Samenvatting gelezen stof 

op team blog plaatsen 

https://intra.mim.hva.nl/mod/rmc/cA10/
https://intra.mim.hva.nl/mod/rmc/cA10/
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Week 4.2 

(16) 

 

 

 

Week 4.2 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoraat I 

 

 

 

 

HC: megatrends en 

lifestyle types 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreking PvA  

Nb. Stage-interview in 

modulepagina plaatsen 

 Blog bijwerken met vereisten 

 Team B bereidt referaat 

volgende week voor! 

 

Alle teams deze week zelfstandig: 

 Verwerk gelezen 

hoofdstukken H. Roothart 

en F. Meanhoudt op blog 

(samenvatting). 

 Verwerk eerste 

onderzoeksresultaten naar 

doelgroep en trends op blog  

 Vat relevante 

krantenartikelen samen op 

blog 

 Voor je onderzoek 2 

relevante trendfactoren 

beschrijven 

 

Zie verder: basis blog en wekelijkse 

bronnen op blog in handleiding 

 

 

PvA opstellen, onderzoeksvragen 

en methode opstellen 
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Week 4.3 
(17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week 4.3 
(17) 

Instructiecollege 
Orientatie doelgroep 
Trendpyramides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoraat II 
 
 

Lezen p. 24 (vanaf 
trendpiramides)van t/m p 40 uit 
‘Van Trends naar Brands’ en 
2.5.t/m 2.6 en 3.10 t.m 3.12 uit 
‘Trends van F. Meanhoudt’ 

 Referaat team B 
(trendpiramides) 

 Oriëntatie 
doelgroep/moodboards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoeksvoorstel/PvA 
bespreken, Aanscherpen 
Artikelmuur maken 
 

IC: 

 Zelf stapel tijdschriften 
meenemen (divers, en 
relevant; niet alleen 
glossies). 

 Ook gadgets meenemen 
voor moodboard (speelgoed 
& meisjes van 6- 8 jaar? 
Gadgets stickers, glitters?) 

 Prints van internetresearch 
mee t.a.v. doelgroep en 
onderwerp en trendfactor 

 Bereid ieder 1 vraag voor 
n.a.v. leeshuiswerk voor 
team B.  

 Werk blog bij (zie eisen 
blog): 

 Internet research en 
onderzoeksresultaten 

 Samenvatting Roothart en 
van Maenhoudt op blog 

 Verwerk  
onderzoeksresultaten op 
blog  

 Moodboard op blog 

 En plan van aanpak? 
DS/VS/ deelvragen? 
Onderzoekmethode klopt? 

 Team C bereidt referaat 
volgende   les voor 

 
Tutoraat: kranten meenemen, 
koppen scouten op relevantie voor 
trend, doelgroep en/of onderwerp 
 
Deskresearch loopt 
Primair onderzoek loopt (streven) 
 
 

week (18) Meireces          

Week 4.4 

(19)  

 

 

 

 

 

 

 

Week 4.4 

Instructiecollege 

Inzoomen/uitzoomen 

 

 

 

 

 

 

 

Hoorcollege Mega-

 Lezen  uit Trends van Fonds 
van Meanhoudt: 3 t/m 3.8, 
paragrafen 4.4.8.11 en 
hoofdstuk 6  

 Lezen en meenemen Virtual 
Antropology 
http://trendwatching.com/trend
s/VIRTUAL_ANTHROPOLOG
Y.htm 

 Individueel 1 vraag team C 
voorbereiden 

 Referaat door team C 
 

 

 Onderzoekonderwerp 

afgekaderd (streven) 

 Deskresearch afronden en 

analyseren 

 Primair onderzoek loopt 

 Blog bij werken,  

 resultaten verwerken 

 Stellingen op blog formuleren, 

expert uitnodigen voor feed 

back daarop  

   Laptop mee naar IC! 
Team D bereidt referaat volgende 
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(19)  

 

/consumertrends week 20 voor 

Week 4.5 

(20) 

 

 

 

 

 

 

Week 4.5 

(20) 

Tutoraat III 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiecollege 

Bespreken  onderzoeksvoortgang 

Eerste Ideeën  product bespreken / 

houden van brainstorm 

 

 

 

 

 

 Lezen hfd. 7 & 8  uit F. 
Maenhoudt 

 Voorbereiden ideeën over 
mogelijke kansen en 
bedreigingen trend en 
product(en)> let op 
trendfactoren, of gebruik 
DESTEP of SWOT. 

 Klasgenoten bereiden 
individueel 1 vraag voor 
a.d.h.v. leeshuiswerk voor 
team D 

 Referaat door Team D 
(hoofdstuk 7 en 8) 
 

 

Primaire onderzoeksresultaten 

analyseren 

vergelijken met resultaten 

deskresearch 

Voldoende inzicht? 

Aanvullend onderzoek 

nodig?Aanvullend onderzoek doen 

 
Meebrengen naar les: boeken van 
H.Roothart en F. Maenhoudt  
 

Zelfstandig: 

Blog bijwerken en url doormailen 
naar:  team a>b, b>c, c>d, d> a) 
Experts uitnodigen voor feed back 
op idee, of stelling 
Voortgang aanvullend onderzoek 
(interviews et cet) 
Onderzoeksresultaten vergelijken, 
voorlopige conclusies? 

Week 4.6 

(21) 

Instructiecollege III 

Onderbouwing 

haalbaarheid  

Maken inhoudelijk en 

visueel goede 

presentaties 

Voorbereiding generale repetitie 
presentatie  

1. denk aan vraagstelling, 
doelstelling,, 
onderzoeksopzet, info 
doelgroep, trend(factoren), 
trendpiramide, kansen, 
bedreigingen, product, 
heldere conclusie, bronnen 

2. Cijfermatige en visuele  
overtuigingskracht: 
onderbouwing, 
haalbaarheid; quotes. 
Goede visuele presentatie 
(zie presentatie-eisen) 

 
Feedback op blog van ander 
team a.d.h.v. checklist blog: zie 
handleiding. Max 1 a-4. 
Meenemen naar les: 1 a viertje 
voor team, 2 a viertjes voor docent 
 

 Proefpresentatie in de les 

door de team 

 Feed back op blogs in les 

door teams 
 

 
Zelfstandig deze week:  

 Blog bijwerken 

 Voortgang aanvullend 
onderzoek, interviews, et 
cet. 

 Experts/of mensen uit 
doelgroep feed back laten 
geven op idee of stelling op 
blog 

          

 Feed back op blogs gaat als volgt: 

         Team a>b, b>c, c>d, d> a) 

 

Week 4.7 Tutoraat III Finetunen 

  N.a.v. feed back:  

Zelfstandig: 



CA10 modulehandleiding, Trends in de media, 

periode 4.2 RMC 

15 

 

(22)  Welke analyses trekken 
waarom, welke info uiteindelijk 
geselecteerd, wat wel /niet 
relevant? Tegenstrijdige info? 
Wat kun/doe je daarmee?  

 Welke kansen en bedreigingen 
interessant voor presentatie 

 Bewijs zoeken voor implicaties 
trend en product (wat bestaat 
er al op dat vlak, welke 
voorbeelden?). 

 Voortgang onderzoek en 
primair onderzoek  

 Uitwerkingen primair 
onderzoek 

 Reflectie op idee door 
doelgroep: heeft doelgroep of 
expert gereageerd? Slaat het 
aan? 

 Coolhunts op printje 
meenemen en de beste uit 
team kiezen voor 
eindpresentatie 

 Analyseren 

onderzoeksresultaten 

en concluderen 

 Blog bijwerken 

algemene vereisten 

 Blog bijwerken met 

research en conclusies 

m.b.t. onderwerpen in 

linkervak. 

 Bewijs zoeken voor 

implicaties trend en 

product (varianten of 

inspiratie vinden). 

Beeldmateriaal daarvan 

verzamelen. 

 Wat betekenen 

conclusies voor 

doelgroep/product? 

 Zeflstandig coolhunt 

maken die relevant is 

voor 

doelgroep/onderwerp 

(op blog plaatsen) 

Week 4.8 

(23) 

 

Tutoraat IV 

. 

 Presentatie idee bespreken 

met tutor. 

 Final check onderzoeksverslag 

(print online versie mee). 

 Tutor checkt op volledigheid en 

bronnen 

 Voortgang onderzoek; 
secundair, primair en 
conclusies (wat mist evt nog?) 

 Welke info gevonden voor 
kansen en bedreigingen en 
interessant voor presentatie 

Info zoeken m.b.t. kansen en 

bedreigingen ontwikkeling in 

trendfactor, relevant voor doelgroep 

en product 

Gebruik DESTEP methode 

Print final onderzoekverslag: 

gedeeltes met ds, vs, uitwerking 

resultaten, conclusies/en  

bronnenlijst. 

 

Week 4.9 

(24) 

Geen les 

 

 

 

Zelfstandig: 

 Voorbereiden 
eindpresentaties 

 Blog bijwerken en afronden 
(zie checklist).  

 Deadline blog vrijdag voor 
12:00.  
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 Stuur url nogmaals naar je 
docent. Na 12:00 wordt 
geen url meer verstuurd = 
onvoldoende voor 
onderdeel blog 

Week 4.10 

(25)  

 

Eindpresentaties 

 

 

 

 

Peerassessment + 

beoordelen weblog door 

groepen onderling 

  Presenteren van trends, en 

product en of dienst. 

 Beoordelen eindpresentatie 

door teams, docent en tutor 

 Beoordeling blog door docent 
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4 Toetsing 

4.1 Beoordeling onderdelen 

De drie onderstaande verschillende onderdelen tellen  mee voor het eindcijfer: 

 Het referaat (beoordeling door vakdocent) (20 pt) 

 Eindpresentatie (beoordeling door vakdocent, tutor en een ander 

projectteam)  

(40 pt)  

 Weblog/onderzoeksverslag (beoordeling door vakdocent). (40 pt) 

4.2 Herkansing  

Indien je de module niet haalt als team, of uit het projectteam bent gezet, geldt een 

herkansing in periode 1, 2011. 

Hou zelf intranet in de gaten  met betrekking tot eisen en deadline herkansing.  

4.3 Plagiaat 

Indien je verzuimt bronnen te vermelden op het blog en/of in je eindpresentatie, 

wordt dit als plagiaat beoordeeld. Dit betekent een onvoldoende. Zie MIC 

Schrijfgids voor juiste wijze bronvermelding in en onder tekst en bronnenlijst. 

4.4 Onderdelen en voorwaarden 

 

4.4.1 Referaat 

Om theoretisch inzicht te krijgen in de werking van trends en hoe je trends in kaart 

kunt brengen, verwerk je wekelijks zelfstandig opgegeven hoofdstukken uit Van 

Trends naar Brands, van Hilde Roothart en Trends,leren, zien, begrijpen’. van 

Fons Maenhoudt (zie module in schema).  

 

Daarnaast geeft in elk instructiecollege 1 team een referaat n.a.v. vooraf 

opgegeven hoofdstukken. Een referaat is een samenvattende presentatie.  

Ook bereidt dit team dat een referaat houdt twee oefeningen voor de klas voor. 

Specifieke opdrachten m.b.t. het referaat wordt het betreffende team maximaal 2 

week van te voren gemaild door de docent.   
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Het eerste referaat wordt in kalenderweek 16 gehouden door team A, de week 

daarop door team B, et cetera. Zie module in schema. 

Alle teams zetten een eigen samenvatting van de opgegeven hoofdstukken op het 

teamblog onder hoofdstuk ‘’trend theorie’. 

 

Opbouw referaat  (tijdsduur 10 maximaal minuten) 

Hou de volgende opbouw aan: 

 Intro en agenda (onderwerpen vooraf duidelijk aangegeven) 

 Eventueel: hoofd- en deelvragen 

 Uitleg 

 Voorbeelden (tekstueel en evt. illustraties of foto’s) 

 Conclusie 

 Eventueel: ideeën of advies  

 Bronvermelding 

 Oefeningen voor de klas n.a.v. presentatie 

 Aansprekend design (helder en leesbaar) 

   

Je wordt beoordeeld op: 

 Structuur  

 Manier van uitleg helder                              

 Stof op hoofdlijnen behandeld                                

 Goed(e) voorbeeld(en) gevonden                 

 Goede oefeningen gehouden met klas              

 Vragen uit klas voldoende beantwoord         

4.5 Blog 

Je team weblog is je online, continue groeiende onderzoekrapport. Aan het eind 

van de periode is het blog een helder, boeiend, online onderzoeksrapport.. Om hier 

naar toe te werken is een lijst met verplichte toevoegingen opgesteld.  

Uiteindelijk moet een buitenstaander op jullie blog snel een inzicht kunnen krijgen 

in doel en focus van het blog. 

Het teamblog gebruik je ook om jezelf als kersvers trendexpertteam op de kaart te 

zetten bij mensen die in je doelgroep of onderwerp geïnteresseerd zijn. Dus dient 

het ook als een katalysator van mogelijke ideeën en discussie. Elk teamblog is 

interactief en nodigt andere teams, experts of mensen uit de doelgroep erop uit  

voor reviews of discussies, commentaar of om deel te nemen aan een enquête. 



CA10 modulehandleiding, Trends in de media, 

periode 4.2 RMC 

19 

 

Ook volg of start je discussies op andere relevante weblogs. Zorg dat er een 

mogelijkheid is voor derden om een reactie te plaatsen. 

Gebruik Wordpress.com of tumblr.com. Stuur de url van het teamblog naar je IC-

docent en tutor.   

 
Structuur en navigatiebalk  

Let op een logische indeling van je weblog. Dit begint met een duidelijke structuur. 

Maak vooraf de volgende hoofdstukken aan in de navigatiebalk (verplicht!): 

 Introductie team en project 

 Plan van aanpak met doelstelling en vraagstelling, subvragen, 

onderzoeksmethode en planning 

 Trendtheorie (samenvattingen verwerkte lesstof) 

 Doelgroep (omschrijving) 

 Onderzoeksresultaten en analyse (ook analyse primair onderzoek: analyse 

interviews en tenminste 4 quotes uit doelgroep) 

 De trend en trendfactor(en) (beschrijving van relevante trend en 

trendfactor(en) 

 Eindconclusie onderzoek      

 Het Idee (product of dienst)  

 Artikelen (korte eigen samenvatting van te verwerken bronnen, met 

bronvermelding en evt link et cet) 

 Coolhunt(s) en andere foto’s 

 Moodboard en evt mindmap 

 Expert (s) (reactie van expert op  idee of stelling) 

 Links 

 Bronnenlijst (volgens regels mic huisstijl en hou categorie eisen 

literatuurbronnen aan)  

Denk aan mogelijkheid voor anderen reactie achter te laten. 

 Twitteren mag ook op je blog (hoeft niet) 

Let op: bij het verwerken en gebruiken van bronnen gelden de Mic-

Schrijfgidsregels 
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Minimaal verplicht aantal te verwerken literatuuronderzoekbronnen op blog:  
 3  Bronnen via Marketing Data (ook link toevoegen)  

4  Relevante artikelen uit magazines of websites 

 4 Relevante artikelen van professionele trendwebsites 

4 Relevante grafieken of tabellen van tenminste 2 verschillende bronnen, 

inclusief bronvermelding (niet 4 keer CBS) 

3     Internationale krantenartikelen  (hulpbron bijv.:  Lexis Nexis) 

4     Nationale of lokale krantenartikelen (hulpbron bijv:  Lexis Nexis) 

4     Samenvattingen van huiswerk literatuurstudie  (Roothart, Maenhoudt) 

  

Je wordt daarnaast beoordeeld op de leesbaarheid van het blog, het vinden en 

zelfstandig kunnen  verwerken van kwalitatief goede en bruikbare bronnen  en 

theorie en het kunnen maken van goede analyses en conclusies. 

Het weblog is je onderzoeksverslag en telt dus mee voor het eindcijfer 
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4.6 Eindpresentatie 

 

Jullie bereiden een presentatie voor van de trend en het door jullie bedachte 

trendproduct, en jullie geven deze presentatie  

in week 10.  

 

Checklist eindpresentatie (tijdsduur max. 10 minuten)  

De presentatie ‘covered’ de volgende onderwerpen en kent de volgende aspecten: 

 

 Intro en agenda 

 Hoofd- en deelvragen 

 Doelgroepomschrijving 

 Trend en trendfactor(en) 

 Trendpiramide 

 Kansen en bedreigingen 

 Selectie van inzichten (d.m.v. onderzoek) 

 Selectie van mening(en) van expert(s)  

 Statistische overtuiging (bronnen) 

 Visuele overtuiging (illustraties, foto’s of film) 

 Heldere argumentatie 

 Conclusie (overtuigend, eventueel provocerend en visionair) 

 Het idee (product of dienst) 

 Reactie op idee vanuit doelgroep of expert 

 Identificeert gebieden voor verder onderzoek 

 Bronnen 

 Aantrekkelijk design 

 Presentatie is origineel 

 

N.B.: uitwerking, verwerking en volgorde van onderwerpen na het 

onderdeel doelgroepomschrijving is aan jullie zelf. Bovenstaand is een 

checklist.  
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5 Verplichte literatuur 

 

Je bestudeert voor elke lesweek hoofdstukken uit: 

 ‘Van Trends naar Brands’ (H.Roothart)  

 ‘Trends, Leren, Zien Begrijpen ‘(F.Maenhoudt)  

 

N.B.: I.v.m. met het referaat dat je houdt, zorg je dat je snel over deze boeken 

beschikt. De referaten staan vast, het niet bezitten van de boeken is geen reden 

om een referaat niet te doen. 

 

Aanbevolen literatuur 

Daarnaast kun je ter verdieping de twee onderstaande boeken lezen:  

Bakas, Megatrends Nederland,  ISBN: 9055943819, Uitgeverij Scriptum.  

Bakas, MegaTrends Europe, Cyan books, ISBN 1904879756 
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CA10 modulehandleiding, Trends in de media, 

periode 4.2 RMC 

25 

 

6 Competenties en leerdoelen 

Binnen de opleiding Media, Informatie en Communicatie staat het 

competentiegericht leren centraal. Er zijn vijf gemeenschappelijke competenties, te 

weten Onderzoeken, Ondernemen, Ontwerpen, Communiceren en Professioneel 

handelen (zie ook: https://intra.mim.hva.nl/rmc/programma/). Een competentie is 

een bepaalde combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen die aansluit bij 

de eisen die aan een functie gesteld worden. 

6.1 Competenties: 

In de module CA10 werk je met name aan de MIC competenties Onderzoeken, 

Ondernemen, Ontwerpen en Communiceren. 

 

1. Onderzoeken 

1. gebruikt verschillende (relevante) theoretische inzichten en concepten 

2. stelt relevante onderzoeksvragen 

3. rafelt complexe vraagstukken uiteen in deelvragen/aspecten 

4. brengt relevante aspecten in kaart 

5. legt verbanden tussen verschillende aspecten, ziet samenhang 

6. zoekt relevante bronnen; kiest uit verschillende opties de meest relevante 

(voor doelgroep en/of medium) 

7. experimenteert, zoekt naar bronnen en methoden buiten de gebaande 

paden 

 

2. Ondernemen 

1. weet maatschappelijk relevante trends op waarde te schatten 

2. heeft oog voor (inter)culturele ontwikkelingen vanuit een internationaal 

gezichtspunt 

3. weet kansen om te zetten in ideeën en concepten 

4. kan ‘out of the box’ denken 

5. kan bedrijfsmatig handelen 

6. kan klantgericht handelen 

7. kan doelgroepgericht handelen 

 

 

 

 

https://intra.mim.hva.nl/rmc/programma/
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3. Ontwerpen 

1. kan vooraf, tussentijds en achteraf een juiste inschatting maken van het 

belang en de waarde van een plan of product 

2. kan plannen en/of producten multimediaal en crossmediaal uitwerken 

 

4. Communiceren 

1. kan zich in verschillende beroepssituaties mondeling en schriftelijk 

adequaat uitdrukken in de Engelse taal (actieve beheersing Engels) 

2. kan Engelse vakliteratuur lezen en correct weergeven  (passieve en 

actieve beheersing Engels) 

3. kent de communicatieve impact van digitale/elektronische media en kan 

tekst, beeld en geluid geschikt (laten) maken voor publicatie via deze 

media 

4. kan de teksten die hij in het kader van zijn beroep moet (laten) schrijven 

afstemmen op doel en publiek, met een voor de lezer duidelijke structuur, 

in prettig leesbaar, helder en foutloos Nederlands 

5. is in staat zijn mening zowel mondeling als schriftelijk met goede 

argumenten te onderbouwen, afgestemd op situatie, doel en publiek. 
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6.2 Leerdoelen 

Concrete leerdoelen zijn:  

 Activiteiten planmatig opzetten en uitvoeren; 

 In teamverband en onder tijdsdruk samenwerken. 

 Trends op te sporen, te selecteren op gebruikswaarde en te onderzoeken 

via primair (eigen observatie, interviews) en secundair 

(literatuuronderzoek, nieuwsberichten) onderzoek; 

 Trends beschrijven 

 Blog inzetten als verdiepend online onderzoeksmedium 

 Blog bijhouden met interessante posts voor het vakgebied; 

 Op relevante blogs discussies houden op basis van inhoudelijke 

argumenten; 

 Uit deze discussies  inzichten voor je onderzoek te kunnen ontlenen;  

 Onderzoeksgegevens analyseren en interpreteren; 

 De informatie verwerken en vertalen naar product/dienst 

 Een presentatie maken (met alle ondersteunende media die daarvoor 

noodzakelijk zijn) 

 Informatie op een professionele, enthousiasmerende en originele wijze 

presenteren 

 Kennismaken met coolhunt methode 
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Bijlage 

 

In de bijlage worden sommige onderdelen nader toegelicht, ook wordt er alvast 

een aantal voorbeelden gegeven. 

 

 Toelichting op trendfactoren en trends 

 Onderzoekstraject 

 Voorbeelden brainstorm m.b.t. de onderwerpen 

 Voorbeeld invloed ontwikkeling binnen trendfactor op maatschappij 

 Voorbeelden van onderzoek naar idee 

 Stappenplan  
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Bijlagen I: Toelichting op onderwerpen 

Hieronder worden een aantal onderwerpen toegelicht die tijdens de module aan de 

orde komen. 

 

Trendfactoren 

Ontwikkelingen binnen trendfactoren beïnvloeden mensen en dus megatrends, en 

de daaruit ontstane consumententrends. Je onderzoekt daarom ook 

ontwikkelingen binnen een of twee trendfactoren die van invloed zijn op het gedrag 

en de behoefte van de doelgroep. Welke kansen en bedreigingen bieden 

bijvoorbeeld de groei van social media voor je doelgroep (dit is een ontwikkeling 

binnen de trendfactor technologie)?  Je gebruikt hiervoor de DESTEP methode, die 

je al in het propedeuse jaar onderwezen hebt gekregen. H. Roothart bespreekt in 

van Trends naar Brands ook de trendfactoren.  

 

Trends 

Volgens Van Dale is een trend ‘een beweging in een bepaalde richting’. Hiermee 

worden veranderingen in gedrag en verwachtingen van mensen bedoeld. Grote 

maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in onze behoeftes en 

gedrag. Denk hierbij aan de vergrijzing van de samenleving, de multiculturele 

samenstelling van de bevolking in de grote steden, of technologische 

ontwikkelingen zoals internet en mobiele telefonie.  

 

Er is een verschil tussen mega- en consumertrends. H.Roothart en F.Maenhoudt 

bespreken er een aantal. Maar speur ook op trendwebsites naar andere mega- en 

consumertrends. Houd daar bij scherp in de gaten of men een  microtrend 

bespreekt (bijv. fairtrade producten), of een megatrend (bijv. duurzaamheid) of een 

bepaalde doelgroep classificeert (bijv. empty nester’’) .   

 

Belangrijke trendwebsites: 

Om op de hoogte te zijn van trends en nieuwe doelgroepen schrijf je je in op gratis 

nieuwsbrieven van de volgende trendwebsites. 

www.psfk.com 

www.scienceofthetime.com 

www.secondsight.com 

www.trendwatching.com 

www.frankwatching.com 

www.coolhunting.com 

http://www.psfk.com/
http://www.scienceofthetime.com/
http://www.secondsight.com/
http://www.trendwatching.com/
http://www.frankwatching.com/
http://www.coolhunting.com/
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Ook kun je voor je portie inspiratie onderzoeken welke bureaus er actief zijn op het 

gebied van trendimplementatie en hoe en wat ze dan precies doen (bijv. 

www.trendsactive.com). 
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Bijlagen II: Onderzoekstraject 

 

Doelgroep en onderzoeksgebied afbakenen (onderwerp) 

Je krijgt een onderzoeksgebied toegewezen en een ruime leeftijdscategorie. 

Hierbinnen ga je met je team een trend en een zelf nader te  specificeren 

onderzoeksgroep en -onderwerp afkaderen..  

Wees nooit te breed. ‘’De Babyboomer’’ is nogal een ruime groep. Probeer binnen 

zo’n ruimte dan bijvoorbeeld weer een groep te specificeren. Denken in termen van 

‘lifestyle types’ kan ook helpen; ‘’empty nesters’’, ‘’urban nomads’’.  

Ter inspiratie: trendwebsites en magazines staan bol van de 

doelgroepomschrijvingen. Het wordt echter zeer gewaardeerd als je een eigen 

specifieke doelgroep weet te ontdekken en te benoemen, want dan ben je een 

echte trendwatcher. 

Naarmate je meer inzicht krijgt in je doelgroep, onderwerp en een trend, zul je 

makkelijker op ideeën voor product of dienst komen. 

 

Moodboard en brainstorm doelgroep 

Tijdens de eerste twee instructiecolleges  maak je een moodboard van je 

doelgroep en onderwerp om te onderzoeken wat er in je doelgroep speelt en leeft  

( op zoek naar consumer mentalities). 

Je begint in je team  zelf met een brainstorm en het formuleren van een 

hoofdvraag, doelstelling en deelvragen. Vervolgens bepaal je via welke 

onderzoeksmethodes de verschillende deelvragen beantwoordt gaan worden en 

ook wanneer (plan van aanpak en planning!). 

 

Op basis van het eerste globale onderzoek bepaal je snel een nadere afbakening 

van de doelgroep (bijvoorbeeld een kleinere leeftijdsgroep, geslacht, of lifestyle 

type).   Hoe specifieker je een doelgroep bepaald, hoe makkelijker je tot relevante 

‘’consumer insights’’ komt en het eenvoudiger is een aansluitend product of dienst 

te bedenken. 

Vorig jaar bepaalde men bijvoorbeeld onderzoeksgroepen zoals de ‘’stress 

dertiger’’, ‘’te dikke kinderen’’ (speelgoed-gezondheid). ‘’De sandwich vrouw’’ 

(fashion-haast maatschappij), ‘’hoogopgeleide alleenstaande moeders’’ (vakantie-

duurzaamheid), ‘’De Bromance” (gezondheid-feminisering)’’. 
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Deskresearch 

Je verzamelt demografische gegevens, overige statistische gegevens en relevante 

artikelen op websites, in literatuur, kranten en magazines die betrekking hebben op 

je doelgroep en onderwerp. Deskresearch geeft belangrijke cijfermatige inzichten 

/bewijs en globale kennis m.b.t. doelgroep, onderwerp en trend. 

 

Primair onderzoek 

Inzichten verkegen door deskresearch vul je aan met inzichten uit eigen primair 

onderzoek Zelf vragen stellen aan de doelgroep is heel belangrijk voor 

trendonderzoek. Begin je primair onderzoek op tijd, dit geeft ruimte om naderhand 

je onderzoek nog tijdig  aan te kunnen vullen met eventueel nog benodigd primair 

of secundair onderzoek. Kwantitatief primair onderzoek geeft je cijfermatige 

inzichten. Kwalitatief primair onderzoek geeft inzicht in diepere, persoonlijke 

motieven en levert hierdoor vaak nieuwe verrassende informatie op. De meest 

boeiende, vernieuwende informatie krijg je door een goed gesprek met iemand uit 

de doelgroep over bijvoorbeeld gebruik, wensen, problemen met een bepaald 

onderwerp (of toekomstdromen of angsten). Een trendexpert ademt zijn/haar 

doelgroep. Zorg dat je dusdanig met je doelgroep spreekt, dat je ook die 

spannende, cruciale consumerinsights krijgt, die je nooit alleen met deksresearch 

had kunnen vinden (Heb je de doelgroep ‘’ vrouwelijke urban nomads 25-35 jaar 

oud’’ gekozen? Dan ga je vandaag nog naar een café met wifi en maak je praatjes 

met vrouwen in die leeftijdscategorie die daar achter hun laptops zitten te werken). 

 

Bewijsvoering 

Naast je onderzoeksresultaten bewijs je ook dat een bepaalde consumertrend 

bestaat door foto’s van bestaande producten of diensten die aansluiten bij de 

behoeftes binnen jouw afgebakende doelgroep en onderwerp. Deze plaats je op je 

blog, en kun je ook in je presentatie gebruiken. 

Coolhunten is een ook goede methode om ‘bewijs’ voor een trend vast te leggen. 

 

Ideeen voor primair onderzoek 

 Wat zijn nieuwe winkelconcepten? Fotorapportage van nieuw type winkels 

in verschillende wijken van de stad, video-interviews met winkeliers en 

publiek over de veranderingen, cijfers van de gemeente over 

vestigingsbeleid.  

 Hoe verandert de vrijetijdsbesteding van jongeren op het platteland?: 

interviews met mensen van 25 wat ze deden toen ze 15 waren en met 



CA10 modulehandleiding, Trends in de media, 

periode 4.2 RMC 

33 

 

mensen van 15 wat ze nu doen, die dezelfde cafés bezoeken. Foto’s van 

de uitgaansplekken toen en nu. Een interview met de uitbater over 

veranderd publiek en veranderende zalen.  

 Hoe beïnvloedt het gebruik van de mobiele telefoon of het gebruik van 

Hyves het aantal vrienden dat je hebt en waar ze vandaan komen 

(geografische spreiding)? Voorbeeld: overzichtje van 100 mensen die via 

een logboek een week bijhouden wie ze bellen en waar de bellers vandaan 

komen, vergelijking tussen jonge en oude mensen en de afstanden tussen 

de bellers. 

 Hoe veranderen familiebanden? interviews met drie generaties over hun 

bruiloft, hoeveel gasten waren er op het feest, waren het vrienden, 

collega’s of familie, wat voor cadeaus kregen ze? Vergelijking tussen 

allochtone en autochtone Nederlanders. Beschrijving aan de hand van 

foto’s van de ontwikkelingen. Of een beschrijving via een paneldiscussie (3 

generaties aan tafel). Of een inhoudsanalyse van dagboeken die je 

mensen laat bijhouden etc. Wat eet de doelgroep? Fotoscout naar 

koelkasten op Flickr 
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Bijlagen III: Voorbeelden brainstorm op 

onderwerp  

Om je een beetje op weg te helpen hieronder een aantal voorbeelden voor 

denkrichtingen bij de onderwerpen. Deze kun je gebruiken als startpunt. Bij een 

brainstorm zoveel mogelijk denken in mogelijkheden en jezelf niet meteen 

beperken, 
 

Waar denk je aan bij vriendschappen?  

Liefde, delen, ruzie, Facebook, eenzaamheid, samen spelletjes doen, 

vakanties, gezelligheid, verdriet, online eenzaamheidsmonitor, ‘bevriende 

merken’? van elkaar leren, samen iets goeds doen op internet voor de 

wereld, vriendschap op thema?  uitgaan, bescherming,  

communiceren?….et cetera 

 

Rituelen:   

Eenmalige rituelen zoals trouwen, of dagelijkse zoals je vaste ontbijtritueel, 

je ultieme koffiemoment, of je donderdagavondje shoppen? Of het 

Suikerfeest, Ramadan, Pasen, Kerstmis, Carnaval? 

Rituele producten zoals beschuit met muisjes.  

Vaste rituelen die je uitvoert voordat je naar je werk, bed of op vakantie gaat. 

 

Gezondheid:  

Fysieke of geestelijke gezondheid? Gezondheidzorg? De tandarts? 

Energydrankjes of joga? Suikerziekte of online apotheek? Anorexia of 

vitaminepillen? Gezichtmasker, zelfhulpcursus, sport of 

voorbehoedsmiddelen of een ‘’anti social media stress offline week?’ 

 

Fashion:   

Lekker shoppen, face book paskamer, nanotechnologie in sokken tegen 

zweetvoeten? Haute couture voor kinderen, tijdgebrek, duurzame 

kledinglabels? Uitverkoop, handschoenen voor de Ipad? Kledingruilfeestjes? 

 

Woninginrichting/architectuur:  

Zitbank met trainingsfaciliteiten, multifunctionele binnenrolstoel, muur met 

continue transformerende kleuren en beelden. Opklapbare, mobiel 

verplaatsbare studentenwoning? Tijdelijke eko-bed en breakfasts in 
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spannende ongebruikte stadsruimtes? Tsunami vriendelijke boothuizen? 

Flat als stad met tuinen, winkels, zwembaden  scholen, werk en services?  

 

Mobiliteit: 

Vervoer, snelheid, efficiëntie, files, milieuvervuiling, kosten, nieuw 

vervoersmiddel voor jonge ouders? Sportiviteit? Gezondheid? Internet, 

autoloze zondagen, steden, werk, informatievoorziening, witte fietsen plan 

anno 2015? TGV, mobile- on-the-spot-fiets-repair-service? 
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Bijlagen IV: Voorbeeld invloed trendfactor op 

maatschappij 

 

Tecnologische ontwikkeling bepaalt gezinsplanning 

Aan de hand van onderstaand voorbeeld zie je concreet hoe ontwikkelingen 

binnen een bepaalde trendfactor de maatschappij kunnen veranderen.  

 

Je ziet (observatie) dat de grote groep in de samenleving vergrijst. De groep 

mensen uit onze samenleving dat tussen de 55 en 65 jaar oud is, is groter dan het 

de groep 30-ers (trendonderzoeker verzamelt deze statistische gegevens).  

Dit komt door de babyboom die na de oorlog plaatsvond. Maar waarom vond die 

groei in het aantal baby’s vanaf het begin van 1960 niet meer plaats? 

(trendonderzoeker verzamelt gegevens hierover). Door een belangrijke 

technologische ontwikkeling, namelijk: de uitvinding van de pil (is de analyse door 

de trendonderzoeker). Dus een ontwikkeling binnen de trendfactor technologie 

bepaalt de bevolkingsgroei van de maatschappij! De trendonderzoeker vraagt zich 

vervolgens af: waarom kwam deze pil er, welke bewegingen, behoeftes gingen 

hieraan vooraf? Welke kansen en bedreigingen vormde de pil toen en nu voor 

onze maatschappij? Kansen door de pil: Vrouwen kunnen zelf bepalen of en 

wanneer ze zwanger raken, en hoe vaak. Hoe beïnvloedt dit vervolgens de 

maatschappij? (trendonderzoeker gebruikt nu zijn fantasie)  Wat kan dat 

betekenen voor de bevolkingsgroei, de economie, de man-vrouw verhoudingen, 

gezinsamenstellingen en de arbeidssituatie van vrouwen? Bij bedreigingen denkt 

hij bijvoorbeeld aan eventuele gezondheidsrisico’s van de pil voor mens en milieu 

(invloed hormonen).  

 

Zowel bedreigingen als kansen vragen om praktische oplossingen in de vorm van 

producten en diensten. Bijvoorbeeld: mannen en vrouwen binnen gezin werken nu 

meestal allebei, dus hebben kinderopvang nodig = oplossing crèches. Oplossing 

gezondheidsrisico’s van de pil: er komen steeds lichtere pillen met minder 

hormonen. Vrouwen kunnen door de pil hun zwangerschap uitstellen tot na de 

eerste piek van hun carrière, problemen met de levensduur van eicellen wordt 

opgelost door het invriezen van eicellen. Dus nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van technologie bepalen wederom de mogelijkheden voor gezinsplanning binnen 

een maatschappij. 
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Voorbeeld consumertrendonderzoek; feminisering mannen producten 

Driekwart van alle autoaankopen worden direct of indirect beïnvloed door 

vrouwen. Toch gaat de auto-industrie zich nu pas oriënteren op deze 

belangrijke doelgroep. Wat is de achterliggende reden voor deze 

feminisering van mannenproducten? Tot hoever gaat de invloed van deze 

ontwikkeling? Hoe kunnen bedrijven hier op inspelen? 

Waar stopt dit? Als je de Adformatie van de afgelopen jaren er op naslaat, dan zie 

je veel merken zich richten op ‘vrouwenmarketing’. Wat houdt dat in? 
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Bijlagen V:  

Voorbeelden van onderzoek naar idee  

 

Een team kreeg vorig jaar het onderwerp ‘speelgoed’ en een onderzoeksdoelgroep 

jonger dan 50 jaar. Ze besloten te focussen op de  ‘ins en outs’ van kinderen van 

een bepaalde leeftijd. Ze deden hiervoor eerst deskresearch en praatten met 

ouders van kinderen en met kinderen zelf.  Ze onderzochten ook de trendfactor 

‘cultureel/ sociologisch’. Ze kwamen erachter dat kinderen tegenwoordig steeds 

dikker worden doordat ze te weinig bewegen. Inspelend op de grote 

maatschappelijke trend ‘’Gezondheid’’ bedachten ze vervolgens de ‘skippy shoe’. 

Dit is een sportschoen met een inklikbare,  verwisselbare gummibal in de zool, 

waardoor je tijdens het lopen vanzelf je evenwicht moet herstellen en je allerlei 

leuke oefeningen kunt doen.  De skippy shoes zijn intelligent, oftewel: ze houden je 

sportprestaties, hartslag en energieverbranding bij. Ook kon men met dit product 

‘’gamen’’ tegen dragers van andere skippy shoes.  

Als jij nu om je heen kijkt, of googled, zie je dat varianten op dit idee  inmiddels ook 

daadwerkelijk bestaan. 

 

Een ander team had het onderwerp ‘nieuwsvoorziening’ en de doelgroep 

50+. Ze onderzochten o.a. de trendfactor technologie. ondervonden dat 

ouderen vaak slechter kunnen lezen en bedachten een horloge dat 

nieuwsheadlines in grote letters projecteert op het bureau of tafelblad waar 

je het op richt.  
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Bijlagen VI:  Het stappenplan 

Onderstaand stappenplan kun je als leidraad volgen en toepassen. Lees echter 

eerst ‘Onderzoekstraject op p. 30. 

 

1. Weekplanning 

Gebruik het schema van hoofdstuk 4.1 om een weekplanning te maken voor je 

onderzoek. Je moet zelf logisch over de inhoud en de planning van je activiteiten 

nadenken. De structuur geven we aan, de aanpak zul je in deze periode zelf 

moeten verzorgen en van een goede planning voorzien! 

6.2.1 2. Kies  trend & onderwerp 

Binnen het toegewezen onderzoeksgebied, kiezen jullie snel samen een 

specifieker onderwerp kiezen. Dus in plaats van ‘ invloed van vergrijzing op 

vrijetijdsbesteding onder ouderen’ kies je liever als specifiek onderwerp ‘steeds 

meer vrouwen van 55+ onder ledenbestand van golfclubs’ (bijvoorbeeld gelezen in 

een  krant) en wat dat voor gevolgen heeft: wat voor nieuwe producten of diensten 

dit zou kunnen genereren (gebloemde golftassen)?   

 In ieder geval is het van belang dat jullie een trend kiezen die jullie zelf kunnen 

onderzoeken.  

Maak  gebruik van de trendinterviews die bij stagebedrijven zijn gehouden. Deze 

staan op de C910 modulepagina (zie plaatje) in een database . Bovendien voeg je 

individueel je stage-interview van dit jaar voor Trends in dezelfde database toe , 

voorzien van 1 trefwoord. Hiermee wordt in 1 klap zo’n 200 analyses van allerlei 

markten en bedrijven toegevoegd als onderzoeksbron.  

 

Figure 1detail modulepagina met stagedatabase 
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Stap 3:  Samenstellen weblog 

Vanaf het begin werk je met je team op en aan jullie eigen weblog op 

www.wordpress.com  of www.tumblr.com (zie sheets aftrapcollege of 

modulepagina https://intra.mim.hva.nl/mod/rmc/c910/).  Je werkt hier aan je 

onderzoeksvoorstel.  Je onderzoeksvoorstel wordt uiteindelijk je 

onderzoeksverslag.  

 

Onderzoeksvoorstel & het onderzoeksverslag 
Stel  zoals normaal een onderzoek plan van aanpak op.  Hierin omschrijf je 

ondermeer de volgende activiteiten:  

 Onderzoeksgebied (zie tabel pagina 7) 

 Voorlopige afbakening:  

o Begrip van het onderwerp; 

o Doelstelling, hoofdvraag, sub-deelvragen. 

o Welke trendbouwsteen neem je primair als leidraad 

(technologisch, demografische etc., ontwikkelingen) en 

welke trendbouwsteen neem je als tweede /derde leidraad?  

o Begrip van de doelgroep. 

 Onderzoeksopzet; welke vraag beantwoord je met welke 

onderzoeksmethode 

 Planning: hoe en wanneer je het onderzoek uit gaat voeren;  

o Wie onderzoekt wat? 

 Hoe en wie de resultaten analyseren; 

 Etc. 

 

Stap 4: Opzet en uitvoering secundair en primair onderzoek 

Je stelt doelstelling, hoofdvraag en deelvragen op en kijkt welke vraag met 

welke onderzoeksmethode te beantwoorden is.. Dit doe je door  

deskresearch (gebruik ook de mediatheek op intranet, magazines, websites, 

kranten, social media onderzoek, boeken lezen) en door primair onderzoek: 

zelf met de doelgroep praten, de straat op, een dag meelopen met een 

respondent, foto’s maken, filmen,  interviews doen, focusgroepen, of 

enquêtes uitzetten etc.  

 

 

 

 

 

http://www.wordpress.com/
https://intra.mim.hva.nl/mod/rmc/c910/
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Stap 5: Groeiend onderzoeksverslag op blog 

Gedurende de module verandert het karakter van je blog naar een 

onderzoeksverslag. Dit is de plek waar je het onderzoek en de uitkomsten 

ervan beknopt uitwerkt.  

Welke inzichten heb je opgedaan? Hoe ben je tot een product/dienst 

gekomen? Waarom past dit op het onderzochte consumentengedrag? 

Waarom is het haalbaar? Zijn er drempels waarmee je rekening moet 

houden? Waarom zouden mensen deze prijs willen betalen? 

Belangrijk hierbij is dat je de weblog gebruikt om in contact te komen met mensen 

die gaan reageren op wat jullie aan het doen zijn, denken en maken.  

Stap 5: Eindpresentatie 

Tijdens de eindpresentaties presenteer je in maximaal 10 minuten als groep 

de trend die je hebt onderzocht. Jullie presenteren aan elkaar het eigen 

onderzoek, de resultaten, de doelgroep, de insights en het verzonnen 

nieuwe product of dienst en de haalbaarheid ervan.  

Presentatievorm 

De keuze voor de presentatievorm  is helemaal vrij. Probeer met je groep 

een originele invalshoek te vinden: video, een activiteit samen met 

toehoorders, een talkshow met enkele respondenten: het kan allemaal. 

Powerpoint of Prezi mag natuurlijk ook. Verplicht is wel dat je de trend, 

onderzoek en resultaten, en het daarop gebaseerde product/dienst duidelijk 

terug laat komen in je presentatie en dat het goed is vormgegeven. Zie eisen 

presentatie. 

 

 

 

 


